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hy เป็นยานี้กําหนด?

Sorafenib ใชใ้นการรักษามะเร็งเซลล์ไตขั้นสูง (RCC ซึ่งเป็นมะเร็งชนิดหนึ่งที่เริ่มต้นในไต) นอกจากนี้ Sorafenib ยังใชร้ักษามะเร็ง
ตับ (มะเร็งตับชนิดหนึ่ง) ที่ไม่สามารถรักษาด้วยการผ่าตัดได้ และมะเร็งต่อมไทรอยด์บางชนิดทีแ่พร่กระจายไปยังส่วนอื่นๆ ของ
ร่างกาย และไม่สามารถรักษาด้วยไอโอดีนกัมมันตภาพรังสี Sorafenib อยูใ่นกลุ่มยาทีเ่รียกว่าสารยับยั้งไคเนส มันทํางานโดยการ
ปิดกั้นการทํางานของโปรตีนผิดปกตทิี่ส่งสัญญาณให้เซลลม์ะเร็งเพิ่มจํานวนขึ้น ซึ่งช่วยหยุดการแพร่กระจายของเซลลม์ะเร็ง

ควรจะใช้ยานีห้รือไม่?

Sorafenib มาเป็นแท็บเล็ตทีจ่ะรับประทานทางปาก โดยปกติจะใชเ้วลาวันละสองครั้ง Sorafenib รับประทานโดยไม่มีอาหาร 1 
ชั่วโมงก่อนหรือ 2 ชั่วโมงหลังอาหาร ทานโซราเฟนิบในเวลาเดียวกันทุกวัน ปฏิบัตติามคําแนะนําบนฉลากยาอย่างระมัดระวัง และขอ
ให้แพทย์หรือเภสัชกรอธิบายส่วนใดส่วนหนึ่งทีคุ่ณไม่เข้าใจ ทานโซราเฟนิบตามที่กํากับไว้ อย่ากินมากหรือน้อยหรือใชบ้่อยกว่าที่
แพทย์ของคุณกําหนด

กลืนเม็ดทั้งหมดด้วยนํ้า อย่าแยกเคี้ยวหรือบดขยี้

แพทย์ของคุณอาจลดขนาดยาโซราเฟนบิระหว่างการรักษา หรืออาจบอกให้คุณหยุดใชโ้ซราเฟนิบชั่วคราวหรือถาวรเป็นระยะเวลาหนึ่ง
หากคุณพบผลข้างเคียง อย่าลืมบอกแพทยว์่าคุณรู้สึกอย่างไรระหว่างการรักษาด้วยโซราเฟนิบ

ทานโซราเฟนิบต่อไปแม้ว่าคุณจะรู้สึกดี อย่าหยุดทานโซราเฟนิบโดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์

Sorafenib ไม่มีในร้านขายยา คุณสามารถรับโซราเฟนบิทางไปรษณีย์จากร้านขายยาเฉพาะทางเท่านั้น ปรึกษาแพทย์หากคุณมี
คําถามใดๆ เกี่ยวกับการรับยา

สอบถามเภสัชกรหรือแพทย์ของคุณเพื่อขอสําเนาข้อมูลของผู้ผลิตสําหรับผู้ป่วย

ใชส้ําหรับยานี้

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a607051.html 1/5

TITLE - SORAFENIB / NEXAVAR MEDICATION PATIENT
 INFORMATION IN THAI

Source : U.S. National Library of Medicine

https://medlineplus.gov/
https://medlineplus.gov/druginformation.html
www.911globalmeds.com/buy-sorafenib-nexavar-online
https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a607051.html


14/14/22, 15:59 น. โซราเฟนิบ สมุนไพรยาและอาหารเสริม

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนรับประทานโซราเฟนิบ
แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบ หากคุณแพ้ยาโซราเฟนิบ ยาอื่นๆ หรือส่วนผสมใดๆ ในยาเม็ดโซราเฟนิบ สอบถามเภสัชกร
ของคุณเพื่อดรูายการส่วนผสม

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณเป็นมะเร็งปอดและกําลังรับการรักษาด้วยคาร์โบพลาติน (พาราพลาติน) และยา
แพ็กลิแท็กเซล (Abraxane, Onxol, Taxol) หรือยาเจมซิตาไบน์ (เจมซาร์) และซิสพลาติน (พลาตินอล) แพทย์ของคุณอาจ
บอกคุณว่าอย่าทานโซราเฟนบิหากคุณเป็นมะเร็งปอดและคุณได้รับยาเหล่านี้

แจ้งแพทย์และเภสัชกรของคุณว่าคุณกําลังรับประทานหรือวางแผนทีจ่ะใช้ยาตามใบสั่งแพทย์และยาที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์ อย่า
ลืมพูดถึงสิ่งต่อไปนี้: ยาบางชนิดสําหรับภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ เช่น amiodarone (Nexterone, Pacerone), dofetilide 
(Tikosyn), dronedarone (Multaq), procainamide, quinidine (ใน Nuedexta) และ sotalol (Betapace, Sorine, 
Sotylize); สารกันเลือดแข็ง (ทินเนอร์เลือด) เช่น warfarin (Coumadin, Jantoven); carbamazepine (Equetro, 
Tegretol, Teril); เดกซาเมทาโซน; ไอบูติไลด์ (Corvert); ยาไอริโนทีแคน (Camptosar); นีโอมัยซิน; ฟโีนบารบ์ิทลั; ฟีนโิทอิน 
(Dilantin, Phenytek); ไรฟาบูติน (ไมโคบูติน); หรือ ไรแฟมพิน (Rifadin, Rimactane) ยาอื่นๆ อีกจํานวนมากอาจมี
ปฏิกิริยากับโซราเฟนิบ ดังนั้นโปรดแจ้งให้แพทย์ทราบเกี่ยวกับยาทั้งหมดทีคุ่ณกําลังใช้ แม้แต่ยาที่ไม่ปรากฏในรายการนี้

บอกแพทย์ว่าคุณกําลังใช้ผลิตภัณฑส์มุนไพรอะไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาโทเซนต์จอห์น

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณมหีรือเคยเป็นโรคความดันโลหิตสูง ปัญหาเลือดออก อาการเจ็บหน้าอก ปัญหา
เกี่ยวกับหัวใจ การยืดของ QT (จังหวะการเต้นของหัวใจผิดปกตทิี่อาจนําไปสู่การเป็นลม หมดสติ ชัก หรือเสียชีวิตอย่าง
กะทันหัน) ระดับตํ่าของ โพแทสเซียม แคลเซียม หรือแมกนีเซียมในเลือดของคุณ หัวใจเต้นผิดปกติ หัวใจล้มเหลว ปัญหาไต
อื่นที่ไม่ใช่มะเร็งไต หรือปัญหาตับอื่นทีไ่ม่ใช่มะเร็งตับ

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภห์รือวางแผนทีจ่ะตั้งครรภ์ คุณจะต้องทําการทดสอบการตั้งครรภก์่อนเริ่มการรักษา หากคุณ
เป็นผู้หญิงทีส่ามารถตั้งครรภไ์ด้ คุณต้องใช้การคุมกําเนิดอย่างมีประสิทธิผลในระหว่างการรักษาและเป็นเวลา 6 เดือนหลังจากให้
ยาครั้งสุดท้าย หากคุณเป็นผู้ชายกับคู่ครองหญิงที่สามารถตั้งครรภ์ได้ คุณต้องใชก้ารคุมกําเนิดที่มีประสิทธิผลในระหว่างการ
รักษาและเป็นเวลา 3 เดือนหลังจากให้ยาครั้งสุดท้าย พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับวิธกีารคุมกําเนิดทีเ่หมาะกับคุณ หากคุณ
ตั้งครรภ์ขณะทานโซราเฟนิบ ให้โทรปรึกษาแพทย์ทันที Sorafenib อาจเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์

แจ้งแพทย์หากคุณให้นมลูกหรือวางแผนทีจ่ะให้นมลูก คุณไม่ควรใหน้มลูกขณะรับประทานโซราเฟนิบและเป็นเวลา 2 สัปดาห์
หลังจากรับประทานยาครั้งสุดท้าย

หากคุณกําลังจะเข้ารับการผ่าตัด รวมทั้งการทําฟัน ใหแ้จ้งแพทย์หรือทันตแพทย์ว่าคุณกําลังใช้ยาโซราเฟนิบ

ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

ให้ทานอาหารตามปกตติ่อไปเว้นแต่แพทย์จะแจ้งให้คุณทราบ

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

ข้ามปริมาณที่ไมไ่ดร้ับและดําเนินการตามกําหนดเวลาการให้ยาตามปกติ อย่าใชย้าสองครั้งเพื่อชดเชยการพลาด

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่
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Sorafenib อาจทําให้เกิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทยท์ราบหากอาการเหล่านีรุ้นแรงหรือไม่หายไป:

เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า

ความอ่อนแอ

ผิวแดง

ผมร่วง

อาการคัน

ผิวแห้งหรือลอก

เบื่ออาหาร

ท้องผูก

ท้องเสีย

ปากแห้ง

ลดนํ้าหนัก

ปวดข้อ

ชา ปวด หรือรู้สึกเสียวซ่าที่มือหรือเท้า

ปวดหัว

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการเหล่านี้ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันที:

ชํ้าหรือมีเลือดออกผิดปกติ

อุจจาระสีดําและ/หรือชักช้า

อุจจาระเป็นเลือดแดง

อาเจียนเป็นเลือด

อาเจียนวัสดุทีด่เูหมือนกากกาแฟ

ไข้

ปวดท้องรุนแรง

คลื่นไส้

อาเจียน

อาการเจ็บหน้าอก

หายใจถี่

อาการวิงเวียนศีรษะหรือเป็นลม

เหงื่อออกมากเกินไป

หัวใจเต้นเร็ว เต้นแรง หรือเต้นผิดปกติ

ปวดหัวรุนแรงกะทันหัน
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ความสับสน

การมองเห็นเปลี่ยนไป

อาการชัก

ผื่น

แดง ปวด บวม หรือพุพองบนฝ่ามือหรือฝ่าเท้า

ผิวหนังพุพองและลอก

ลมพิษ

อาการคัน

ผิวแดง

แผลในปาก

ปัสสาวะสีเข้ม

สีเหลืองของผิวหนังหรือดวงตา

ปวดท้องด้านขวาบน

Sorafenib อาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียงอื่น ๆ โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณมีปัญหาผิดปกติใด ๆ ในขณะทีใ่ช้ยานี้

หากคุณพบผลข้างเคียงที่ร้ายแรง คุณหรือแพทยข์องคุณอาจส่งรายงานไปยังโปรแกรมการรายงานเหตุการณไ์ม่พึง
ประสงคจ์าก MedWatch ของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ทางออนไลน์
(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) หรือทางโทรศัพท์ 
(1-800-332-1088)

หมวก ฉันควรรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บและการกําจัดยานี้?

เก็บยานี้ไวใ้นภาชนะที่ปิด ปิดให้สนิท และเก็บให้พ้นมือเด็ก เก็บไว้ทีอุ่ณหภูมิห้องและห่างจากความร้อนและความชื้นทีม่ากเกินไป (
ไม่ใช่ในห้องนํ้า)

สิ่งสําคัญคือต้องเก็บยาทั้งหมดให้พ้นสายตาและมือเด็ก เนื่องจากภาชนะจํานวนมาก (เช่น ผู้ดูแลยาเม็ดรายสัปดาหแ์ละยาหยอดตา 
ครีม แผ่นแปะ และยาสูดพ่น) ไมท่นต่อเด็ก และเด็กเล็กสามารถเปิดได้ง่าย เพื่อป้องกันเด็กเล็กจากการเป็นพิษ ให้ล็อคฝาครอบ
นิรภัยเสมอ และวางยาไว้ในทีป่ลอดภัยทันที - อันทีอ่ยู่สูงและให้พ้นสายตาและเอื้อมถึงhttp://www.upandaway.org [http://
www.upandaway.org]

ควรกําจัดยาทีไ่ม่จําเป็นด้วยวิธพีิเศษเพื่อให้แน่ใจว่าสัตว์เลี้ยง เด็ก และคนอื่น ๆ ไม่สามารถบริโภคได้ อย่างไรก็ตาม คุณไม่ควรทิ้งยานี้
ลงในชักโครก วิธทีี่ดทีี่สุดในการทิ้งยาของคุณคือการใชโ้ปรแกรมรับคืนยา พูดคุยกับเภสัชกรของคุณหรือติดต่อแผนกขยะ/รีไซเคิล
ในพื้นที่ของคุณเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับโครงการนํากลับคืนในชุมชนของคุณ ดูเว็บไซตก์ารกําจัดยาอย่างปลอดภัยของ FDA (http://
goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมหากคุณไม่มีสิทธิเ์ข้าถึงโปรแกรมรับคืน

n กรณีฉุกเฉิน/ใช้ยาเกินขนาด
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ในกรณีที่ให้ยาเกินขนาด โทรสายด่วนควบคุมพิษที่ 1-800-222-1222 สามารถดูข้อมูลออนไลน์ได้ทีh่ttps://
www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. หากผู้บาดเจ็บล้มลง มีอาการชัก หายใจลําบาก หรือ
ตื่นขึ้นไม่ได้ ให้โทรเรียกหน่วยฉุกเฉินทันททีี่ 911

อาการของการใช้ยาเกินขนาดอาจรวมถึงสิ่งต่อไปนี้:
ท้องเสีย

ผื่นหรือปัญหาผิวอื่นๆ

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทย์ของคุณจะสั่งการทดสอบในห้องปฏิบัตกิารบางอย่างเพื่อตรวจ
สอบการตอบสนองของร่างกายคุณต่อโซราเฟนิบ แพทย์ของคุณจะตรวจความดันโลหิตของคุณทุกสัปดาหใ์นช่วงหกสัปดาห์
แรกของการรักษาและเป็นครั้งคราวตามความจําเป็น

อย่าใหค้นอื่นใช้ยาของคุณ ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการเติมใบสั่งยา

เป็นเรื่องสําคัญสําหรับคุณที่จะต้องเขียนรายการยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีไ่ม่ต้องสั่งโดยแพทย์ (ที่จําหน่ายหน้าเคาน์เตอร)์ 
ทั้งหมดเป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงผลิตภัณฑ์ใดๆ เช่น วิตามิน แร่ธาตุ หรือผลิตภัณฑเ์สริมอาหารอื่นๆ คุณควรนํารายการนี้ติดตัว
ไปด้วยทุกครั้งทีไ่ปพบแพทย์หรือหากคุณเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ข้อมูลสําคัญทีพ่กติดตัวไปในกรณีฉุกเฉินก็เป็นข้อมูลสําคัญ
เช่นกัน

ชื่อแรนด์

เนกซาวาร์®

แก้ไขล่าสุด - 02/15/2019

เรียนรู้วิธีอ้างอิงหน้านี้
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สําหรับใชใ้นเชิงพาณิชย์ต้องได้รับอนุญาตจาก ASHP
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